
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.
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Uitnodiging voor onze volgende lezing op dinsdag 6 november 2012 om 20.00 uur in zaal 
de Adelaar, Baroniestraat 75 te Boxtel.  
 

Pierre Janssen: the making off 
 
Onze heemkundewerkgroep Pierre Janssen, die bestaat uit Joop 
Schuller, Rini van Oirschot en Christ van Eekelen, heeft zich meer 
dan drie jaar bezig gehouden met het opsporen, fotograferen en 
beschrijven van schilderijen van de Boxtelse kunstschilder Pierre 
Janssen. 
De werkgroep wil de leden van de Heemkundekring niet alleen het 
eindproduct presenteren, een boek en een expositie, maar wil ook 
iets laten zien en laten horen van de weg er naar toe. Zeg maar “the 
making off”. Tijdens de lezing zullen foto’s getoond worden, die 
niet in het boek staan. De lezing geeft een kijkje in de keuken van 
de werkgroep. 
Hoe werden de schilderijen opgespoord? De verhalen, die 
eigenaren van schilderijen, graag kwijt wilden. De schilderijen, die uiteindelijk geschonken 
werden aan de Heemkundekring of begin augustus al werden meegegeven voor de 
expositie in november. Gesprekken met familieleden. Familieleden, die elkaar weer terug 
vonden. De publiciteit, die door de werkgroep werd gevraagd aan de media. Dit alles leidde 
uiteindelijk tot een prachtig boek, dat professioneel werd vormgegeven door Feike de 
Keijzer van Boek en Design in Wijk en Aalburg. 
Tijdens de lezing zullen nooit eerder vertoonde familiefoto’s te zien zijn. Ook zal er uit de 

doeken gedaan worden, hoe Janssen zijn eigen 
schilderijen reproduceerde met gebruikmaking van 
fotografie. Tijdens de presentatie zal een aantal 
schilderijen getoond worden, waarbij u mag raden 
waar Pierre Janssen zijn schildersezel heeft neergezet. 
Dat het boek tegen een redelijke prijs kan worden 
aangeboden, komt door de vele sponsoren en 
subsidiënten. Zonder hun bijdrage had de 
Heemkundekring het boek in deze vorm niet kunnen 
uitgeven. Het zou ook veel moeilijker zijn geweest om 
een expositie te organiseren zoals nu, midden in het 
centrum van Boxtel.  
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MEDEDELINGEN  
 
Presentatie boek “Pierre Janssen, een halve eeuw Boxtel” op 
zaterdag 10 november in het KunstCentrum Boxtel, Clarissenstraat 
6 in Boxtel. Het is de samenstellers gelukt meer dan 400 
schilderijen op te sporen. Foto’s van al deze schilderijen zijn 
samengebracht in een prachtig boekwerk van 136 pagina’s in full 
color, gebonden en voorzien van een hard cover. Meer dan 40 van 
deze schilderijen worden door een ‘Heemkundebril’ beschouwd en 
beschreven. Ook de roots van de schilder zijn uitgezocht, waaruit 
blijkt, dat iemand die voor een dubbeltje geboren wordt, wel 
degelijk een kwartje kan worden. 
U kunt nog tot 1 november 2012 intekenen op het boek voor 
slechts €19,95, daarna kost het €23,95. Maak daartoe €19,95 per 
exemplaar over op rekeningnummer 1287.12.880 t.n.v. 
Heemkundekring Boxtel o.v.v. Pierre Janssen en uw naam en 
adres. Het boek is vanaf 10 november tot 1 december 2012 af te 
halen in KunstCentrum Boxtel, tijdens de openingstelling van de 
overzichtstentoonstelling van werken van Pierre Janssen. Wilt u 
het boek thuisgestuurd krijgen, maak dan €3,60 per exemplaar 
extra over voor verzendkosten.  
Op de heemkundewebsite zijn de buitenzijde en enkele pagina’s 
van het boek in te zien. 
 
Tentoonstelling Pierre Janssen: De Boxtelse Heemkundekring 
exposeert in samenwerking met KunstCentrum Boxtel een vijftigtal 
werken van de Boxtelse kunstschilder Pierre Janssen. Tussen 
1898 en 1952 schilderde Pierre Janssen veel, voor die tijd, 
markante Boxtelse personen als Drika Tin, Mijntje van der Sande, 
Moetje uit de Ketting en Jan de Pieper. Maar ook de fabrikant 
Frans van Oerle en pastoor Van Gennip. Het kanunnikenhuisje, het 
Hofje aan de Markt en de St. Petruskerk werden veelvuldig op het 
schilderslinnen vastgelegd. Een kleine greep uit het oeuvre van 
deze schilder, waarvan meer dan 400 schilderijen in heel 
Nederland en ver daar buiten werden opgespoord. Een 50-tal 
schilderijen, tekeningen en aquarellen is te zien op deze bijzondere 
expositie in het 60e sterfjaar van deze Boxtelse schilder. De 
expositie wordt gehouden van 10 november tot 1 december 2012 in 
KunstCentrum Boxtel, Clarissenstraat 6 in Boxtel. Zaterdag 10 
november geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Verder open op wo 
10.00-15.00 uur, do en za 10.00-17.00 uur, vr 9.00-17.00 uur.  
 
Tip: hang de poster voor het raam!  
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Presentatie boek Airborne militairen in de Kampina in 1944, geschreven door Peter van der 
Linden, op zondag 21november om 11 uur voor genodigden. Het boek omvat liefst 240 pagina’s 
en kost €19,90. Het boek is te 
koop bij boekhandel Elckerlyc, 
Museum De Groene Poort, en bij 
de penningmeester 
heemkundekring Hendrik 
Verheeslaan 29.  
Reeds betaalde 
voorinschrijvingen zijn af te halen 
Hendrik Verheeslaan 29.  
Leden van de heemkundekring 
Boxtel kunnen één boek met 
korting kopen voor €18,- bij de 
penningmeester, Hendrik 
Verheeslaan 29.  
Zie ook 
www.heemkundeboxtel.nl/1944 
en onze Nieuwsbrief oktober. 
 
Tentoonstelling Airbornes. Foto's, uniformen, gebruiksvoorwerpen en documenten die verband 
houden met de Airborne-miltairen die tussen 17 september en 24 oktober 1944 in het centrale 
deel van Noord-Brabant zich schuil hielden. De tentoonstelling is samengesteld door Han van den 
Bosch. Op 21 nov. is iedereen vanaf 12 uur welkom in De Groene Poort. Tot 30 maart 2013 zal al 
dit moois GRATIS te zien blijven in bezoekerscentrum De Groene Poort, Bosscheweg 80 te 
Boxtel.  
Boxtel Vooruit organiseert op dezelfde dag om 13.30 uur een kranslegging in de Kampina met 
veteranen en het gilde.  
 
Over de buurtschap Vrilkhoven verschijnt ook een boek, geschreven door onder meer ons lid Nel 
van Doorn. De hele buurtschap Vrilkhoven en landgoed Velder worden beschreven. 
Het boek verschijnt 25 nov. en kost €25,00. Inlichtingen nelvandoorn@planet.nl of 0411 684484 
 
Op de website van het BHIC zijn 4300 Boxtelse foto’s toegevoegd. Kijk eens op www.bhic.nl  
 
Lezingen in 2012: Onze volgende lezing is dinsdag 11 december. 
 
Op 2 oktober zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd, Nelly van den Brandt-Boselie en Leo 
van de Langenberg. Welkom in het bestuur.  
 
Penningmeester: Frans van Susante, 0411-678103 
penningmeester@heemkundeboxtel.nl  
Rabo 1287.12880 tnv Penningmeester Heemkundigekring, Hendrik 
Verheeslaan 29, 5283CP Boxtel  
Secretaris en ledenadministratie: Hanneke van der Eerden, Liempdseweg 
3, 5283RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl  
Website: www.heemkundeboxtel.nl  
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